REGULAMIN PROMOCJI „zapłać BLIK i odbierz gratis”
1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02486), przy Al. Jerozolimskich 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000048015, NIP: 526-21-00-142, o kapitale zakładowym w wysokości 102631000,00 zł. na
zlecenie: Polskiego Standardu Płatności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.
rtm. W. Pileckiego 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy
13.626.000 zł w związku ze sprzedażą premiową organizowaną w sieci sklepów, o których mowa w pkt 2 Regulaminu.
2. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. lub do zakończenia zapasów Produktów
Promocyjnych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sieci sklepów Relay, Discover, Virgin, 1 Minute, Hubiz, których
lista zawarta jest w załączniku nr 1 Regulaminu.
3. Promocja obowiązuje przy płatności wykonanej przez Uczestnika przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych
Blik za produkty w kwocie minimum 10 zł zakupione w wybranych punktach sprzedaży.
4. Uczestnik, który dokonał zakupów w sieci sklepów objętych Promocją w kwocie minimum 10 zł i zapłacił za zakupy
płatnością Blik, ma prawo do otrzymania jednego gratisowego produktu z listy Produktów Promocyjnych, którymi
są: 1 sztuka batonu Sweet Dept. lub 1 sztuka puszki napoju Coca-Cola 330ml (do wyboru Uczestnika w zależności
od dostępności w danym sklepie).
5. Gratisowy Produkt Promocyjny można otrzymać tylko i wyłącznie w punkcie sprzedaży objętym Promocją, w
którym zapłacono poprzez system płatności mobilnych Blik i bezpośrednio po prawidłowo zrealizowanej płatności.
6. Zwrot przez Uczestnika Promocji Produktów Promocyjnych, realizowany jest zgodnie z polityką o możliwości
zwrotu towaru pełnowartościowego danego sklepu, w którym dokonano zakupu promocyjnego i jest możliwy tylko
i wyłącznie przy zwrocie również Produktu Promocyjnego.
7. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary oferowane w sklepie z wykorzystaniem systemu płatności
mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku
będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIKiem. Reklamacje rozpatrywane są
przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem
rozpatrywania reklamacji.
8. Wszelkie informacje handlowe o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
9. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji na stronie internetowej www.lagardere-tr.pl oraz w
punktach sprzedaży objętych Promocją wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2016 r.

